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85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА
ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Уважаеми членове на Съюза на
глухите в България,
на 12 юли тази година Съюзът на
глухите в България отбеляза 85 години
от своето основаване.
Този юбилей за нас днес е повод за
най-голяма гордост!
85 години за една организация са
достойно много – това е приблизително век!
Когато през 1934 година една група
млади, будни и интелигентни глухи
хора са направили свое сдружение,
сигурно са имали надеждата, че то ще
пребъде в годините.
Не са сгрешили! Защото всички
наши поколения оттогава и досега са
верни на техните завети. А именно –
да бъдем заедно, да търсим пътя си
достойно и винаги, винаги – да вярваме в себе си!
Тази вяра дава сила и на нас сега –
на поколението, което живее и работи
в 21 век.
Съюзът на глухите в България в последните години извоюва действително забележителни успехи. Младите
хора, които застанаха начело в ръководството на СГБ, доказаха нашите
възможности да вървим напред.
На първо място нека изтъкнем, че
тъкмо ни,е от Съюза на глухите в България, наскоро предложихме законо-

Николай Нинов,
председател на Съюза на
глухите в България
проект за официално признаване на
българския жестов език. И той ще се
случи – въпреки всички предизвикателства на времето. Въпреки ленността на държавните и други институции.
Закон ще имаме до 2020 година! Изборът е наш.
Вече имаме, ние, глухите хора, достъп до Националната система за спеш-

ни повиквания на тел. 112. Повече от
10 години се водеше тази борба. Днес
– за всеки от нас номерът 112 е отворен.
В рамките на последната година
успяхме с общите усилия на новото
ръководство на СГБ да повишим и да
подобрим лимитите, които се отпускат за слуховите апарати. Успяхме с
настоятелни усилия да утвърдим увеличаване на процентите при освидетелстване на глухотата.
Гордост за нас в последните години
е и все по-успешното участие на нашата българска младежка организация в
европейските и световни мероприятия на глухите младежи. МОСГБ вече
има завоювани позиции там. И какво
по-хубаво от това, бъдещето да е с нас
– за младостта, която единствена има
право на верния път напред!
Напред, и то с основателна гордост,
бяхме през изминалата година и като
участници в мероприятията, свързани с българското председателство на
Европейския парламент. Да, нашите
преводачи бяха елитни там. Цял свят
следеше онлайн събитията, благодарение на тях. България пак беше първа!
Гордост, разбира се, е и съпричастността за многолюдно участие на членовете ни в нашите годишни национални мероприятия - в туристическите

Младите – в първата
линия на обществото
Младежката организация към Съюза
на глухите в България стана член на
Националния младежки форум

Преди дни в гр. Пазарджик се
проведе първото за 2019 г. Общо
събрание на Националния младежки форум под домакинството
на Съвета за младежка политика в Пазарджик. Националният
младежки форум е най-голямата
младежка платформа в България, която обединява в състава
си 50 младежки организации от
цялата страна.
По време Общо събрание
тази година, за член на голямото семейство на Национален
младежки форум беше приета
Младежката организация към
Съюза на глухите в България.
МОСГБ.
С интерес и одобрение премина презентацията, представена от Росица Караджова, председател на МОСГБ за нашата организация за глухи и тежкочуващи млади хора в България, които
са на възраст между 18 и 30 години, и която си е поставила си

за цел да подпомага и съдейства
на младежите с увреден слух в
страната с цел интегрирането им
в обществото и да работи за повишаване на социалната ангажираност на младите хора.
Нека се поздравим с този успех! Нашата младежка организация на глухите стана уважавана сред равните в България!
Четете на стр. 5

събори, в поредните европейски форуми за социално предприемачество,
в държавните първенства по шах и по
риболов. Но и с участието ни в международни проекти, като например „Pro
hear” – за трудова заетост на хората
със слухови увреждания.
И накрая още нещо, изключително
важно, като признание за СГБ и България – само преди няколко месеца,
през декември 2018 година, ръководството на Европейския съюз на глухите проведе свое заседание в София – в
Съюза на глухите в България. Това не
се е случвало никога преди тук в България! Всички лидери на ЕСГ бяха тук.
Бяха с нас – защото ни уважават.
Какво по- голямо признание!
И ако сега се върнем към миналото
– към онази 1934 година, когато нашите предци са основавали дружеството
на глухите хора в България за доброто им, можем с гордост да им кажем
- днес ние успяваме да умножим добрите дела! С всеки ден – успяваме,
макар и в трудни времена. И сме горди!
Бъдете живи и здрави, уважаеми
приятели, членове на Съюза на глухите в България! Бъдете дръзновени и достойни!
Честит празник!
Честит 85-годишен юбилей на Съюза на глухите в България!

ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ

Всичко за
инвалидните
пенсии
Във връзка с промените в законодателството от началото на 2019 година, свързани с придобиването и ползването инвалидните пенсии, се оказва, че все още има
някои проблеми, които не са достатъчно
ясни за нашити членове.
Ето защо в този брой на вестник „Тишина” предлагаме да се запознаете „черно на
бяло” - последователно и най-точно, с всички възможни подробности, които могат да
ви интересуват във връзка с промените.
Потърсихме и получихме съдействието
за това от г-жа МАЯ ГЕОРГИЕВА, главен
счетоводител на Съюза на глухите в България. Нейното изложение е подкрепено и с
прецизно избрани текстове от специализираната литература, които предлагаме на
Вашето внимание.
А ако във вашата лична библиотека
успеете да си запазите този брой на вестник „Тишина”, то не само ще имате винаги
точен отговор на въпросите си за инвалидните пенсии, но ще може да помагате и на
колегите и приятелите си!
За доброто, което трябва да постигаме
въпреки всичко!
Четете на стр. 3
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Вече е създаден
СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА
ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
*Мая Манолова: Законът не се познава и не се разяснява достатъчно
Миналата година Народното
събрание на република България
прие окончателни промени в Закона за хората с увреждания, с
които се създава Съвет за наблюдение, чиято цел е наблюдава
прилагането на Конвенцията за
правата на хората с увреждания.
Съветът ще се състои от 9 членове, като двама от тях ще се определят от омбудсмана, двама от
председателя на Комисията за
защита от дискриминация, четирима ще бъдат от организациите
на и за хората с увреждания, а
един представител ще се определя от БАН.
Мандатът на Съвета е 4 години и започва да тече от попълването на състава. Дейността
му ще се администрира чрез
омбудсмана и Комисията за
защита от дискриминация. Съветът ще се представлява от
председател и заместник председател. Председателят ще се
посочва или от омбудсмана,
или от Комисията за защита от
дискриминация, а заместникът
му от организациите. Съветът
трябва да заседава най-малко веднъж на 3 месеца. Членовете му няма да получават
възнаграждение. Всяка година
Съветът трябва да представя в
Народното събрание доклад за
дейността си. Съветът ще работи при принципите за защита и
гарантиране на правата на хората с увреждания; независимост
и публичност; сътрудничество и

взаимодействие с държавните
и местните органи и с гражданството общество.
На 28 юни 2019 г., омбудсманът обяви резултатите от гласуването на организациите на и
за хората с увреждания, които
участваха в процедурата за избор на представители на НПО в
Съвета за наблюдение. Общо 34
организации подадоха документи и номинираха 11 кандидати за членове. Специално създадена от омбудсмана комисия,
преброи на публично заседание
гласовете, като най-много подкрепа получиха Васил Долапчиев, Весела Одажиева, Ива Поповска и Илиана Малинова.

Мая Манолова подчерта, че
ще държи на публичността и прозрачността в работата на Съвета
за наблюдение и че той няма да
бъде привилегия за определени
лица от неправителствените организации, които ще бъдат представени в него, включително и за
експертите от нейния екип.
На учредителното заседание
бяха поканени представители
на отговорните институции и
организации на и за хората с увреждания – вицепремиерът по
икономическата и демографската политика, министрите на финансите, на труда и социалната
политика, на здравеопазването,
председателят на парламентар-

ната комисия по труда, социалната и демографската политика,
Комисията за защита от дискриминация, Агенцията за социално
подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националното
сдружение на общините в Република България, Българската академия на науките, представители
на организации на и за хората с
увреждания и др.
На форума на 8 юли т. г. Мая
Манолова обяви приоритетите
и първите стъпки в работата на
Съвета за наблюдение. На фокус
са редица актуални проблеми
пред гражданите с увреждания
и техните близки, като включването в механизма лична помощ,

асистентските услуги за възрастните хора след 31 август т. г.,
финансовата подкрепа по ЗХУ,
медицинската експертиза и др.
Манолова вече алармира, че
Законът за личната помощ, който бе основен акцент в протеста
на майките на деца с увреждания и в работата на институцията
през 2018 г., не се познава и не
се разяснява в достатъчна степен
от социалните работници към
ресорното министерство. Това
поставя в риск получаването на
асистентска подкрепа от нуждаещите се хора с увреждания, на
което общественият посредник
категорично се противопоставя.
Омбудсманът е първият председател на този нов орган и като
такъв е натоварен с функцията
да конституира Съвета. По ЗХУ
мониторинговият орган се състои
от 9 членове – двама представители, определени от омбудсмана
на Република България (Мая Манолова и Диана Ковачева), двама представители, определени
от председателя на Комисията за
защита от дискриминация – Ана
Джумалиева и Баки Хюсеинов,
един представител на академичната общност, определен от Българската академия на науките –
Стоян Ставру, както и четиримата
представители на организациите
на и за хората с увреждания, определени от тях – Васил Долапчиев, Весела Одажиева, Ива Поповска и Илиана Малинова.

За обжалването на решенията на ТЕЛК

На 11 юли изтече срокът, в който хората, които считат, че са ощетени от
медицински експертизи и решения на
ТЕЛК, могат да ги обжалват.
Тази еднократна възможност беше предоставена за освидетелствани между 3
август 2018 г. и 10 юни 2019 г. хора с увреждания. Самото преосвидетелстване,
обаче, едва ли ще стане в близките месеци, като се имат предвид претовареността
на комисиите и започващият сезон на летните отпуски. Лекари вече предупреждават, че за много хора новите условия пак
няма да доведат до по-голям процент
инвалидност.
Нека се знае: по-висок краен процент
след преизчисляване ще получат само хо-

рата с най-малко две заболявания, носещи 50 и нагоре проценти. Например, ако
едно лице има заболяване, което му дава
50%, и още три с 40, 30 и 20%, промяната в
наредбата няма да доведе до нищо. Тя ще
е 50%, а останалите заболявания само ще
бъдат изброени в решението.
В случай, че лицето има две заболявания с 50% и още три с 40, 30 и 20%, то по
новата наредба ще получи 78% вместо
50%, както беше по старата действаща наредба.
Оттук следва, че скалъпената промяна
в наредбата за ТЕЛК е просто отбиване на
номера, само и само да не се случи така,
че обжалвалите решенията да получат
по-висок процент и съответно – принад-

лежащата им инвалидна пенсия.
Уважаеми читатели на вестник „Тишина”, не се поддавайте и не се хвърляйте
презглава да обжалвате, защото е повече
от ясно, че предлаганата и утвърдена промяна е едно просто измиване на ръцете!
Ако това ще ви успокои – през 1990 г. започнах еднолична битка с ТЕЛК и НЕЛК (отказваха ми правото на инвалидна пенсия,
защото съм била „с висше образование и
запазен говор”) и цели 10 години изминаха, докато докажа правото си! Пресен е
случаят с жената, която беше със 100% инвалидност и почина, докато чакаше близо
година решението за преосвидетелства-

не от ТЕЛК! Заради тромавата процедура
близките й изпратиха съдебен иск срещу
държавата в Страсбург.
На никого не пожелавам същото и отправям съвет към всички, които искат да
обжалват: премислете добре, дали си
заслужават нервите, времето и всичко,
което е свързано с ТЕЛК и НЕЛК! Защото,
реално, според така публикуваните и утвърдени промени, само ако имате второ
допълнително заболяване, диагностицирано над 50% – едва тогава ще може да
получите инвалидна пенсия.
Другите просто изпадат от класирането, съгласно промените в закона.

Страницата подготви Петра Ганчева
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Всичко за
инвалидните пенсии
Продължава от стр. 1

ност имат и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.
Пострадали по смисъла на т. 1 и 2 се
считат и загиналите и безследно изчезналите.

КОГА ЛИЦАТА ИМАТ
ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА
ИНВАЛИДНОСТ
Право на пенсия за инвалидност имат
лица, когато са загубили напълно или
частично работоспособността си завинаги, или за продължително време.
Пенсия за инвалидност се определя
на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност (вид и степен на
увреждане ), чл.72 КСО).
Правото на пенсия за инвалидност се
поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и ослепели
преди постъпване на работа - от датата
на заявлението по чл. 94 от КСО.
Пенсията за инвалидност се отпуска за
срока на инвалидността.
Пенсии за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО,
се отпускат пожизнено.
Пенсиите за инвалисност се спират,
когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на
неработоспособността по отношение на
противопоказните условия на труд.

ПЕНСИИ ЗА
ИНВАЛИДНОСТ,
СВЪРЗАНИ С
ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
I. ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ
ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ
Какви са условията за придобиване на
право на пенсия за инвалидност поради
общо заболяване?
Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване ако са загубили работоспособността
си и имат осугурителен стаж, придобит до
датата на инвалидизирането, а за слепите
по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както следва:
1. до 20 годишна възраст и за слепите по рождение и за ослепелите преди
постъпването им на работа – независимо от продължителността на трудовия стаж;
2. до 25 годишна възраст – една година, като не по-малко от 4 месеца са
действителен осигурителен стаж;
3. до 30-годишна възраст – 3 години, като не по-малко от една година е
действителен осигурителен стаж;
4. над 30-годишна възраст – 5 години,
като не по-малко от 1 година и 8 месеца
са действителен осигурителен стаж.
Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия
за инвалидност поради общо заболяване
при една година действителен осигурителен стаж.
Пенсия за инвалидност поради общо
заболяване не се отпуска, възобновява,
или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

2. ПЕНСИИ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНВАЛИДНОСТ

Размерът на пенсията за инвалидност
поради общо заболяване се определя,
като доходът, от който се изчислява пенсията се умножи със сумата, образувана от:
по процент 1.1 на сто за пенсии, отпуснати с начална дата до 31.12. 2016 г.
за отпуснатите с начална дата от
01.2017 г. до 31.12.2017 г. са 1.126 на сто.
за отпуснатите с начална дата
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с 1.169 на
сто, а за отпуснатите след 31.12.2018
г. – с 1.2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж.
Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може
да бъде по-малък, според степента на
трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане), както следва:
- Над 90 на сто – 115% от минималния размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст - от
01.01.2019 г- 238.74 лв, а от 1 юли 2019
г. - 252.34 лв.
- От 71 до 90 на сто - 105% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - от 01.01.2019 г.
- 217.98 лв, а от 1 юли 2019 г. - 230.40 лв.
- От 50 до 70.99 на сто - 85% от минималния размер на пенсията
за осигурителен стаж и възраст - от
01.01.2019 г. - 176.46 лв, а от 1 юли 2019
г. - 186.52 лв.
Минималният размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.
1 от КСО от 1 юли 2019 г. е 219.43 лв. , а
размерът на социалната пенсия за старост
от 1 януари 2019 г. - 125.58 лв.
Как се определя доходът и индивидуалният коефициент за изчисляване на
пенсията за инвалидност поради общо
заболяване?
- Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, се определя, като
средномесечният осигурителен доход за
страната по чл. 70, ал. 3 от КСО се умножи
по индивидуалния коефициент на лицето.
- Индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност
поради общо заболяване се определя за
отпуснатите с начална дата преди 1 януари 2019 г. по реда на чл. 70, ал. 4-7, ал. 10,
т.1 и ал. 11 от КСО до датата на пенсионирането, а за пенсиите, отпуснати с начална
дата 31 декември 2018 г. – по реда на чл.
70, ал.8, 9,ал. 10 т. 2 и ал.11 от КСО.

2. ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ
ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Какви са условията за придобиване на
правото на пенсия поради трудова злополука и професионална болест?
Осигурените, загубили 50 или над 50
на сто от работоспособността си поради
трудова злополука или професионална
болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.
Размерът на пенсията за инвалидност
поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък,
според степента на трайно намалената
работоспособност (вид и степен на увреждане), както следва:
1. над 90 на сто – 125 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2019 г. – 259.50 лв., а
от 1 юли 2019 г. – 274.29 лв.
2. от 71 до 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2019 г. – 238.74 лв.
от 1 юли 2019 г. – 252.34 лв.
3. от 50 до 70.99 на сто – 100 на сто от
минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст –
от 1 януари 2019 г. – 207.60 лв., а
от 1 юли 2019 г. – 219.43 лв.
Размерът на пенсията за инвалидност
поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък
от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

ПЕНСИИ ЗА
ИНВАЛИДНОСТ,
НЕСВЪРЗАНИ С
ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
1. ПЕНСИИ ЗА ВОЕННА ИНВАЛИДНОСТ
Кога се отпуска пенсия за военна инвалидност?
1. Право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или
по повод на:
- наборна военна служба;
- служба в запаса или в резерва
2. Право на пенсия за военна инвалид-

Кои лица имат право на пенсия за
гражданска инвалиност?
Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили
работоспособността си поради това, че са
заболели или пострадали:
1. при изпълнение на граждански дълг;
2. случайно от органите на властта при
изпълнение на служебни задачи на тези
органи.
Документът, удостоверяваш обстоятелството по т. 1 се съставя от кмета или упълномощено от него длъжностно лице.
Документът удостоверяващ обстоятелството по т. 2 се съставя от кмета, или от
ръководителя на учреждението, в което
служи органът на властта, причинил страданието.
3. СОЦИАЛНИ ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ
Кога се отпуска социална пенсия за
инвалидност?
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна
възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече
от 71 на сто.
Социална пенсия за инвалидност не
може да се получава заедно с друг вид
пенсия, поради което отпуснатите с начална дата от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г.
включително се спират, а от 01.01. 2019 г.
не се отпускат на лица, на които е отпуснат
друг вид пенсия, включително и от друга
държава.
Отпуснатите до 31.12.2014 г. включително, социални пенсии за инвалидност, които се изплащаха без промяна в размера им към друг вид пенсия
се прекратяват служебно, считано от
01.01.2019 г.
На същите лица започва да се изплаща
сума в размер не по-малък от прекратената пенсия под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане.
Лицата, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, но имат определени от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто
трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане, също имат право да
подадат заявление за отпускане на месечна финансова подкрепа пред Агенцията за
социално подпомагане.
Как се определя размерът на социалната пенсия за инвалидност?
Размерът за социална пенсия за инвалидност се определя:
- за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто от
социалната пенсия за старост – от 1
януари 2019 г. – 150.70 лв.
- за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 а сто – 110 на сто от
социалната пенсия за старост – от 1
януари 2019 година – 138.14 лв.
Социалната пенсия за старост от 1 юли
2018 г. е 125.58 лв.
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ЮБИЛЕЙНА КНИГА ЗА СГБ
Предстои излизането от печат на четвъртото, основно преработено и допълнено,
издание на книгата-история на СГБ

„…Но разкажи със думи прости
на тях – на бъдещите хора,
които ще поемат поста ни,
че ние храбро сме се борили...“
От „История” на Никола Йонков Вапцаров
Ето, че дойде заветната дата – 12 юли, рожденият
ден на организацията ни. Родена в този ден, в далечната
1934-а, в името на добруването, на правото на достоен
живот и труд на глухите хора…
Дали са много или малко тези 85 години? За мен е без
значение – не изминалото време, а периодът, в който
Съюзът на глухите в България (СГБ) успяваше, благодарение на хилядите членове и на ръководството си, да стои
здраво на краката си и да продължава напред, беше и си
остава важен.
Предстои излизането от печат на четвъртото, основно
преработено и допълнено, издание на книгата-история
на СГБ. А тя, подобно на написаното от великия и безсмъртен поет Вапцаров в неговото „История”, е обхванала най-важните исторически факти и сред тях има доста,
които са особено знаменателни.
В малката, за мащабите на Европа, България организацията на хората с напълно изгубен или частично увреден
слух непрекъснато, през всичките тези години, доказваше и показваше не само на българите, но и на света, че
въпреки невероятните изпитания, през които бе принудена на премине, заслужава уважение и признание.
Именно тук, в малка България, през 1979 г. СГБ организира, осъществи и проведе VIII световен конгрес с Генерална асамблея на Световната федерация на глухите. Над
4 000 души – гости и делегати от 61 държави, членове на
СГБ и на сродни организации на глухите от цял свят, присъстваха на откриването на конгреса и плачеха, докато
гледаха потресени от възторг и изумление невероятната
танцово-спортна композиция, изпълнена от талантливите деца, момичета, момчета, девойки и младежи с увреден слух… Над 250 глухи танцьори и спортисти останаха
завинаги увековечени във видео записа, направен от
екипа на специализираното предаване за хора с увреден
слух на БНТ, заснел уникалното им изпълнение!
И не само това… Тогава, през 1979-а, СГБ успя не само
да проведе блестящо десетките заседания на научните
комисии, на Борда, но и да организира страхотна експозиция с творби на 98 художници и приложници от 8
държави, 33 от които от България – майстори на четката
и платното, на дърворезбата, на фотографията… Бяха открити също и няколко изложби, които показваха нагледно успехите на съюза в социалната дейност, грижите към
децата с увреден слух и производствената дейност. Имаше и изложение на електроакустична апаратура, с участието на фирми-производителки от различни страни…

Организирането и провеждането на този световен форум за СГБ бе едно изключително полезно натрупване на
опит и знания, които послужиха за блестящото провеждане на 17 световни летни игри за глухи през 1993 г. в
София. За пореден път, въпреки икономическата криза и
променената политическа обстановка, СГБ се показа като
организация, заслужаваща уважение и респект – в игрите
взеха участие рекорден брой спортисти от 52 държави, а
постигнатите рекорди бяха 29 световни и 34 подобрени!
България, която участва само в шест спорта, е на 13-о място по брой на медали. По време на игрите в парк-хотел
„Москва” се провежда и ХХХIII конгрес на МКСГ с участието на 120 делегати от 57 страни. Тези световни летни
игри за глухи бяха отразени и получиха широк отзвук в
почти всички български медии, а също чрез акредитираните многобройни чуждестранни журналисти, чиито описания бяха изпълнени със суперлативи.
Историята на СГБ помни и предава за поколенията не
само тези върхови прояви в съюзната дейност. Тя разказва
и за трудностите и изпитанията, които трябваше да се преодоляват през жестоките години на преход, на криза, на
недостиг на елементарни хранителни продукти, на безработица и даже на отчаяние, на гняв и протест… В съюзните

12 юли в Търново

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕКРАСНИЯ ДЕН

нейната история, направихме си и снимки за спомен.
Секретарят на организацията М. Колева влезе и в ролята на преводач. Всички останаха доволни и възхитени от красотата на пещерата. В селото има ферма
за сини щрауси. Посетихме и изслушахме безплатно
увлекателна лекция за тези интересни птици.
Всички бяха впечатлени и възхитени от организацията на този прекрасен ден, който отлетя като миг.
Към нас се присъединиха и членове от Горна Оряховица. Всички бяха много доволни от преживения ден.
Маргаритка Колева,
секретар на ТО-Велико Търново

В чест на 12 юли, празника на Съюза на глухите
в България, в който се навършват 85 години от основаването на СГБ, ние, от ТО на глухите във Велико
Търново организирахме и проведохме на 6 юли 2019
г. еднодневна екскурзия до невероятно красивата
пещера „Проходна”. Посетихме и скалния манастир
„Св. Никола (Глигора)” – две големи забележителности в нашата страна. А после осъществихме и посещение на пещерата „Съева дупка” в село Брестница.
Специално благодарим на ръководството, което
ни разведе из пещерата безплатно и ни запозна с

предприятия, които едва смогваха да оцеляват въпреки
липсата на поръчки и въпреки убийствената конкуренция,
един по един се закриваха цеховете… Машинният парк
беше амортизиран; всички цехове, с изключение на полиграфичните, работеха на загуба. Растящата инфлация,
скокът на долара и обедняването на населението оказаха изключително тежко въздействие върху предприятията „Тих труд”, а надеждите на съюзното ръководство
за държавни поръчки и за влизане в сила на правилника
за приложение на ЗЗРСИИ не се оправдаха. Дружествата
останаха без оборотни средства; цените на материалите
и суровините непрекъснато растяха; продукцията им все
по-трудно намираше пазар. Все пак, усилия и борбата на
съюзното ръководство да запази и стабилизира стопанската дейност в условията на валутен борд и засилваща
се инфлация, дават резултат – те успяха да оцелеят и да
продължат да работят, макар и с по-малък персонал. През
2012 г. СГБ участва в изложението на първия европейски
панаир на социалните предприятия и кооперации за хора
с увреждани. На специално проведена конференция тогава съюзното ръководство постави искания за придобиване
на представителност на европейско ниво на предприятията. Но никой не взе отношение поради факта, че в никоя
страна на ЕС, а и в света, няма такава система от специализирани предприятия. През 2016 г. Управителният съвет на
СГБ обсъжда анализа за дейността на дружествата и техните финансово-икономически и производствени резултати.
Взимат се решения за тяхното изпълнение, като се изтъква
фактът, че предприятията са намалили задълженията си, а
и самият съюз вече няма задължения.
В днешно време, обаче, младите глухи хора отказват
да работят в съюзните предприятия. А това доведе до
слаби производствени резултати – липсват свежи сили, а
хората във възраст вече изнемогват. Факт е, че днешните
професии в областта на шивачеството са непрестижни и
отказват глухите с ниското си възнаграждение. Сега, към
днешна дата, ръководството на съюза си е поставило висока цел – връщането на младите хора в предприятията.
Обмисля се включването на нови, съвременни професии
и осигуряването с поръчки.
Ето, за такива моменти от историята на СГБ се говори
в книгата. И не само това – представена е цялостната организационна, културна, туристическа и спортна дейност,
като не са пропуснати имената на изявените съюзни дейци и активисти. Разказано е с малко думи, простичко, но
искрено и точно, по дати и години, за това как „храбро са
се борили” глухите хора в името на собственото си утвърждаване; за непрекъснатия им стремеж да се доказват
като равнопоставени и значими – всеки по свой начин – с
уменията, таланта, труда си в българското общество.
Нека им отдадем заслуженото!
Петра Ганчева

Равни шансове за глухите

Вече трета година наши глухи
членове намират своето работно място в хотелите „Еврика” и
„Маджестик” на Слънчев бряг.
Както обикновено, и тази
година новите помощник-готвачи, сервитьори и миячи, минаха през стартиращо обучение. Докато дългогодишните
работници вече имат достатъчно опит и дори се покачват в
йерархическата стълбица. Така
някои от тях вече правят кулинарно шоу или показват как се
готви пред клиентите на ресторанта.
Благодарим за търпението и
отзивчивостта на мениджърите на хотелите и изключително
на г-н Божидар Брънгов, който
преди четири години реши за

стартираме този проект!
Днес нашите хора могат да
се похвалят, че работят в една
изключително мултикултурна
среда наравно със всички. В хотела има работници от над 10
националности, което представлява и една надграждаща комуникативна стратегия за всички страни.
Силвана Павлова

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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Младите – в първата линия на обществото

От стр. 1
В рамките на два дни делегатите преминаха през интензивен работен процес, започнал с приемането на
междинния отчет за дейността на Управителния съвет до
медец юни 2019 г. и обсъждането на граждански контрол
и разпознаваемост на младежките организации.
С оглед започналите консултации за съставяне на нова
национална стратегия за младежта, делегатите идентифицираха необходимостта от повече прозрачност и
публичност в процеса. За тази цел общото събрание взе
решение за сформиране на две работни групи, които да
спомогнат, от една страна – за осъществяване на активен
граждански контрол върху процесите, съпътстващи разработването и изпълнението на политиките за младежта
в страната, и от друга – да изведат на преден план ролята
и важността на младежките организации и тяхната дейност в тези процеси.
В резултат на кампанията „Този път ще гласувам” и на
проекта „Гласът на младите”, реализиран от Национален

младежки форум, бяха изведени основните предизвикателства, възпрепятстващи младите хора от участие в изборния процес, станали причина за ниската избирателна
активност на младите хора в България. В „Позиция относно включване на младите хора в изборния процес” е изведена важността на работата с младежите за повишаване на тяхната гражданска осведоменост по отношение на
изборите като форма на гражданско участие.
С приемането на новата Европейска младежка стратегия, процесът, познат досега като „Структурен диалог”,
получи своето ново име и формат – „Диалог на ЕС по въпросите за младежта”. Националният младежки форум
прие декларация относно значението на пълноценното
включване на младежките организации в изпълнението
на диалога и качеството на неговите резултати.
По време на изминалото Общо събрание, членове на
голямото семейство на Национален младежки форум
станаха и 2 нови организации:
Младежката организация към Съюза на глухите в
България – организация за глухи и тежкочуващи млади
хора в България, които са на възраст между 18 и 30 години, поставила си за цел да подпомага и съдейства на младежите с увреден слух в страната с цел интегрирането им
в обществото и да работи за повишаване на социална-

та ангажираност на младите хора. Нека се поздравим с
този успех! Нашата младежка организация на глухите
стана уважавана сред равните в България!
Втората приета организация е Организация на младежи - изследователи за младежко развитие от гр. Смолян, активно ангажирана с това да предоставя възможност за развитие и израстване на младежите от града
чрез своето младежко пространство, неформално обучение и множество обмени и партньорства с младежки
организации от цяла Европа.
В рамките на общото събрание, организациите-членки
на Националния младежки форум, взеха решение да бъдат подадени документи за присъединяване към най-голямата мрежа от активни граждански организации в България – Форум Гражданско участие, което обединява над
100 граждански организации, а в платформата си поставя
за цел овластяване на гражданите, промяна на обществените нагласи и насърчаване на гражданското участие.
В рамките на общото събрание бяха представени резултатите от проекта „Гласът на младите” и заключителната конференция „Този път ще гласувам, за да бъда чут”
с финансовата подкрепа на Европейски парламент. Делегатите получиха и своето копие на наръчника „Младите
хора и политическите партии”.
Росица Караджова, председател на МОСГБ

РЕЦЕНЗИЯ

„ГРОЗНОТО ПАТЕ” ДВУЕЗИЧЕН СПЕКТАКЪЛ В СТОЛИЧНИЯ КУКЛЕН ТЕАТЪР

На 25 юни, 2019 г. в Столичния куклен театър (ул.
„Гурко”) се състоя премиерата на представлението
„Грозното пате”.

Постановката е една от
малкото, в които редом на
сцената застават глухи и
чуващи актьори. Режисурата е на гениалната Мила
Коларова. За пореден път
тя интерпретира идеята за
това да бъдеш различен,
този път чрез едноименната приказка на Андерсен.
В постановката си партнират актьорите Росица
Караджова, Ивайло Спасов, Нури Яшаров, Катя
Йорданова и Любомира
Пешева от театър „МимАрт”.
Основната роля в постановката изпълнява актьорът Явор Караиванов.

Освен, че е разказвачът на
приказката, той озвучава
цялата постановка сам.
Ролята на свързващия
персонаж, между света
на тишината и този на чуващите хора, се изпълнява Силвана Павлова, която
този път излиза от типичната си роля на жестов преводач.
Интересът на публиката към двуезичния театър

става все по-голям и това
си личеше от препълнената зала. В публиката се
разпознаваха лицата на
професионални актьори и
режисьори, специалисти
в областта на глухотата и
любители на театралното
изкуство.
За 50-минутната постановка актьорският състав
се подготвя в продължение
на 6 месеца. Интересно е и

сценографското решение.
За образа на куклите и целия декор се беше погрижила Рада Петрова, а прекрасното музикалното оформление Мила Коларова
беше избрала сама.
На финала актьорите ни
карат да помислим върху
фразата: „Не е нещастие
да се родиш сред патици,
стига само да се излюпиш
от лебедово яйце.”
Постановката „Грозното пате” се реализира по
проект „Създаване на социално предприемаческа
арт-академия за сценични и приложни изкуства
по процедура „Развитие
на социално предприемачество” по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
Надежда Мирчева

Държавно първенство по футзал за глухи в Стара Загора
В периода 21-23-ти юни Спортната федерация на глухите проведе
поредното държавно първенство по
футзал за глухи в град Стара Загора.
Десетки бяха почитателите на
футбола, които се събраха на стадиона в Стара Загора, за да проследят
играта на любимия си отбор. В състезанията участваха СКГ-Бургас, СКГ
„Албатрос”-Варна,
СКГ-Дупница,
СКГ-Пловдив, СКГ-София, ФКГ-София, СКГ-Стара Загора и СКГ-Шумен.
На първенството присъстваха
Николай Бозев - изпълнителен директор на СФГБ и Йордан Божилов,
член на УС. Г-н Бозев благодари
за съдействието на община Стара Загора и на Министерството на
младежта и спорта за финансовата подкрепа и пожела на успех на
спортистите.

Наградата за феърплей отиде
при спортен клуб на глухите „Албатрос” - Варна.
Голмайстор на турнира стана Иво
Бошнаков, най-добър на врата бе
Благой Поповчев, а най-техничен
играч стана Румен Димитров.
На финала трети в надпреварата
се класира отборът на домакините
от Стара Загора, второ място заеха
момчетата от Пловдив, а купата за
първо място отиде при отбора на
ФКГ-София.
Първенството се проведе със съдействието на община Стара Загора
и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта
по програма „Развитието на спорта
за хора с увреждания”.
Надя Мирчева
Снимки : Добрин Керестелиев

6

ТИШИНА

СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

15 юли 2019

СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ

15 юли 2019

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА СГБ ЗА 2018 Г.

Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор:
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн:
Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ:
Петра ГАНЧЕВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria
Печатница:
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

7

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 2018 Г.
НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА СГБ ЗА 2018 Г.

ТИШИНА

ТИШИНА

ОТЧЕТ ЗА
СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор

8

СПЕКТЪР

ТИШИНА
ЗА МАЙСТОРИ В КУХНЯТА

Днес представяме две рецепти, които изискват повече
време за приготвяне.
Но майсторите знаят – дългото готвене
е благодат за добрия вкус.

НАЛОЖЕНА СКУМРИЯ ЗА
СКАРА ИЛИ ФУРНА

Продукти: 4 едри скумрии, 2
глави кромид лук, 500 гр. картофи, ½ чаша олио, 1 връзка магданоз, 1 кубче зеленчуков бульон, 1
лимон, сол, черен пипер.
Начин на приготвяне: Махаме
главата на всяка риба преди да се
е размръзнала. Разрязваме тялото по дължина, като внимаваме
да не го разделим на две половини.
Нарязваме кромида на средни по големина парчета. Поръсваме с малко сол и намачкваме,
докато пусне сок. В подходящ
съд сипваме половината олио,
предварително изстискания сок
от лимона и слагаме зеленчуковото кубче. След разтварянето
му, добавяме кромида и магданоза, нарязан на ситно.
С част от тази смес пълним
почистените и размразени скум-

рии. Подреждаме рибите в малка тава и заливаме с останалата
смес. Оставяме в хладилника 120
минути.
След това рибата се почиства
от лука и магданоза, посолява

се със солта и черния пипер и се
пече на скара.
В останалото олио се запържва кромида и предварително
сварените и нарязани на кубчета
картофи.

АРОМАТНА ПИТКА

Продукти: 700 гр. брашно,
300 гр. прясно мляко, 3 бр. яйца,
едно пакетче суха мая, 1 ½ с. л.
Захар и 1 с.л. сол.
За плънката: 40-50 гр. краве
масло, 1-2 скилидки счукан чесън, 1 щипка сол, щипка магданоз, копър, розмарин и естрагон
на вкус. Всичко това се разбърква
много добре.
Приготвяне: В по-голяма купа
се смесват брашното, млякото,
маята, захарта и солта, двете
яйца и единия белтък /жътъкът запазваме за намазване на
питката/. Замесва се меко тесто,
което се разделя на 5-6 топки.
Всяка топка се разточва и се намазва с маслото с подправките.
Слагат една върху друга. Като
поставим всичките кори – навиваме на руло. После нарязваме
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КОЗМЕТИКА С
ПЛОДОВЕ

Грижата за лицето винаги
е била важна за всяка изискана
жена. Някои използват скъпа
козметика и много процедури.
Други прилагат по-естествени и екологични методи.
Предлагаме ви тук три лесни рецепти за маски с плодове,
които може да намерите в магазина до вас. Ако прилагате
някоя от тях веднъж седмично, кожата на лицето ви сигурно ще заблести и без скъпите кремове и процедури.
МАСКА С КИВИ
Обелете и направете на пюре
едно киви. Към него добавете
половин супена лъжица кисело
мляко и една чаена лъжичка зехтин. Разбъркайте добре и нане-

сете маската за 15 минути.
МАСКА С ПОРТОКАЛ
За бърза портокалова маска
са ви необходими - три супени
лъжици прясно изцеден портокалов сок и три лъжици мед.
Разбърква се и се нанася с мека
четка на лицето да престои 15-20
минути.
МАСКА С БАНАН
Един или два узрели банана
намачкайте с вилица. Добавете
1 или 2 супени лъжици мед и
разбъркайте до еднородна смес.
Нанесете равномерно по лицето
и оставете така 15-20 минути.
След всяка от тези маски лицето се измива с хладка
вода, подсушава се и се нанася
овлажняващ крем.
Мария Димитрова

КРЪГОСЛОВИЦА

на парчета с дебелина около 4
пръста. Подреждаме ги в тава и
оставяме да втаса. Когато е готово, намазваме с жълтъка, предварително разбит с една супена

СУДОКУ

лъжица олио, и слагаме да се
пече. Пече се в умерена фурна,
докато се зачерви.
Стефка Владимирова

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 12

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка: 1. Участък от
суша, заобиколен от всички страни с вода. 2. Красноречив говорител пред
публика. 3. Принадлежност за слухов апарат, която се поставя в ухото. 4. Безцветен горящ газ, съставна част на светлинния газ. 5. Шаблон, готова мярка.
6. Бог на Слънцето, изкуствата и красотата, според гръцката митология. 7. Герой на Димитър Талев от разказа „Братя”. 8. Вид минерал, който съдържа
фосфати, флуор, хлор и др., служи за изкуствен тор. 9. Нация, основна част
от населението на Татарска АССР. 10. Специалист по анатомия. 11. Местност
в Западни Родопи, в която расте рядък вид плаун. 12. Наш писател реалист
(1880-1937) „По жицата”.
Съставила: Василка Кирова

